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خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی در دانشجویان پرستاریارتباط رفتارهای ارتقا دهنده سالمت با   

3، بتول پورچنگیزی2، منصوره فروزی عزیززاده1جمیله فرخ زادیان  

 جمیله فرخ زادیان استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .1

 منصوره فروزی عزیززاده مربی، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .2

 بتول پورچنگیزی کارشناس ارشد پرستاری، بخش مراقبتهای ویژه، بیمارستان باهنر، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  .3

سالمت و  دانشجویان پرستاری نقش مهم و بالقوه ای در ترویج رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در جامعه دارند. مطالعه راجع به رفتارهای ارتقا دهنده مقدمه و اهداف:

و راههای بهبود رفتارهای خودکارامدی رفتارهای بهداشتی دانشجویان پرستاری در جوامع گوناگون می تواند اطالعات پایه برای کشف رفتارهای تهدیدکننده سالمتی 

و ارتباط بین این دو بهداشتی این گروه فراهم کند. این مطالعه با هدف تعیین سطح رفتارهای ارتقا سالمت دانشجویان پرستاری و خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی 

 متغیر انجام شد.

علوم پزشکی کرمان، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای شرکت کردند. داده دانشجوی پرستاری از دانشگاه  217همبستگی ¬-در این مطالعه توصیفی روش اجرا:

 ( جمع اوری شد.SRAHPS( و خودکارامدی رفتارهای بهداشتی)HPLP IIها با نسخه های فارسی پرسشنامه های رفتارهای ارتقا سالمت )

( 15/2±51/1قرار داشت. بیشترین میانگین مربوط به بعد رشد معنوی و خودکفایی )( 45/2±35/1رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دانشجویان در محدوده متوسط ) نتایج:

( قرار داشت. 55/2±12/1( بود. نمره خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی دانشجویان در محدوده متوسط )11/2±71/1و کمترین مربوط به بعد ورزش و فعالیت بدنی )

( بود. رفتارهای ارتقادهنده سالمت با خودکارآمدی 12/2±15/1( و کمترین مربوط به بعد ورزش و فعالیت فیزیکی )51/2±75/1بیشترین میانگین مربوط به بعد تغذیه )

 (. 111/1P< ،12/1= rرفتارهای بهداشتی دانشجویان ارتباط معنی داری مستقیم قوی داشت )

فتارهای بهداشتی دانشجویان متوسط بود اما در هر دو مورد کمترین نمره مربوط : به طور کلی، رفتارهای ارتقا دهنده سالمت و خودکارآمدی ربحث و نتیجه گیری

های جهت افزایش  ریزی به بعد ورزش و فعالیت بدنی بود. ارتباط رفتارهای ارتقا دهنده سالمت با خودکارامدی بهداشتی می تواند مبنای خوبی برای برنامه

 نجام فعالیت فیزیکی منظم دانشجویان و نهایتاً گامی در جهت پیشرفت تحصیلی آنان باشد.خودکارآمدی و بهبود رفتارهای بهداشتی از جمله ا

 رفتارهای بهداشتی، خودکارآمدی، رفتارهای ارتقا سالمت، سبک زندگی سالم، دانشجویان پرستاری کلمات کلیدی:
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